
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày         tháng 8 năm 2021 
  

V/v thực hiện tuần cao điểm 

(từ ngày 16/8 đến ngày 22/8) 

đẩy mạnh các giải pháp 

hoàn thành chỉ tiêu cài đặt 

ứng dụng Bluezone 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND  ngày 11/07/2021 của UBND thị xã 

về thực hiện đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn; Công văn số 1169/UBND-VX ngày 17/07/2021 của UBND thị xã 

về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone; các Thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng chống dịch 

COVID-19 tại các cuộc họp trực tuyến hàng ngày. 

Tính đến 17h00 ngày 14/8/2021, tỷ lệ người dân cài đặt Bluezone tính trên số 

người có điện thoại thông minh trên toàn thị xã đạt 42,85%, tỷ lệ này còn khá thấp 

so với yêu cầu chỉ tiêu đặt ra, trong khi ứng dụng này chỉ phát huy hiệu quả khi có 

60% trở lên người trong độ tuổi trưởng thành cài đặt và thường xuyên sử dụng.   

Nhằm phấn đấu đến 20/8/2021, toàn thị xã có từ 60% người sử dụng điện 

thoại thông minh được cài đặt ứng dụng Bluezone, tiến tới đạt 90% vào 

30/8/2021, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thị xã tiến 

hành tự kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo 100% cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng 

Bluezone; yêu cầu thường xuyên bật chế độ Bluetooth và quét mã QR Bluezone 

khi đến trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm có treo dán mã QR khi liên lạc 

công tác, tiếp xúc. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông 
tin) trước ngày 20/8/2021 (theo mẫu 01 gửi kèm). 

2. UBND các xã, phường: 

Huy động mạnh mẽ toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội trong xã, phường, các 

tổ Covid cộng đồng thôn, khu phố vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng” để phát tài liệu hướng dẫn và đề nghị tất cả người 

dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng Bluezone, đồng thời 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tuần cao điểm (từ ngày 16/8 đến ngày 

22/8) đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông 
tin và qua zalo nhóm ACEVH) hằng ngày trước 15h00 (theo mẫu 02 gửi kèm). 
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3. Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể tăng cường  phối hợp 

chỉ đạo đến các cấp hội, đoàn thể cơ sở tích cực vận động, hướng dẫn đẩy mạnh 

việc cài đặt ứng dụng Bluezone trong tuần cao điểm (từ 16/8 đến ngày 22/8) đạt 

kết quả; Liên đoàn lao động thị xã chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp đến Công đoàn cơ 

sở nhất là các công ty may, gỗ… thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tăng cường công tác theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã, UBND thị 

xã, Sở Thông tin và Truyền thông theo thời gian quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp); 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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(Mẫu 01) 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

  
               ………  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 ………….., ngày      tháng     năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 

Số liệu cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone  

 

 

- Số điện thoại người tạo mã QR code của cơ quan, đơn vị: …………. 

- Mã QR Code Bluezone cơ quan, đơn vị đã tạo: ……………………… 

- Tổng số cán bộ, CC, VC, người lao động: …………………………… 

- Số cán bộ, CC, VC, người lao động có Smartphone: ……………….. 

- Số cán bộ, CC, VC, người lao động đã cài đặt Bluezone: …………… 

- Ảnh chụp việc niêm yết, dán mã QR Code tại cổng ra vào hoặc vị trí dễ 

tiếp cận. 

 

 

                                      ……………………….. 

                                       

                                (Ký tên, đóng dấu) 

                                           

                                           …………………………… 
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(Mẫu 02) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

……………………………… 

  
………  

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 ………….., ngày      tháng     năm 2021 
 

 

BÁO CÁO HẰNG NGÀY 

Số liệu cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone  

(ngày    tháng    năm 2021) 

 

STT Họ và tên 
Địa chỉ 

(thôn, khu phố) 
Số điện thoại 

Lũy kế đến 

thời điểm 

hiện tại 

     

    

    

    

    

 

                                      ……………………….. 

                                       (Ký tên, đóng dấu) 

                                           

                                           …………………………… 
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